KERKKOON KYLÄTIEDOTE
! TALVI 2017 ! www.kerkkoo.fi !
Tämä on Kerkkoon kylätiedote, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa: vuoden alussa, kesän korvilla ja alkusyksystä. Tätä
tiedotetta ei päivitetä ilmestymisensä jälkeen, joten tapahtumien päivämäärät kannattaa vielä tarkistaa yhdistysten omilta
verkkosivuilta. Muutoksia voi tulla. Palaute on tervetullutta, sitä voi lähettää osoitteeseen
kerkkoon.kylayhdistys@gmail.com!

KERKKOON PALVELUOSUUSKUNTA
Tervetuloa Kioski & Kahvila Pumppaamolle!
Ihanaa, että Kerkkoossa saa läheltä kotia tärkeimmät päivittäiset elintarvikkeet ja on mahdollisuus istua
alas kahvikupposen kanssa. Kioski & Kahvila Pumppaamo on avoinna ma-ke 13.30-18.30, to-pe klo
11.30-18.30 ja la-su klo 11.30-15. Lämpimästi tervetuloa!
Pumppaamon Kauppakassi-palvelu
Pumppaamo pystyy toimittamaan myös kioskivalikoimaa laajemmin elintarvikkeita. Jätä tilauksesi
tiistaisin klo 18.30 mennessä, niin saat noutaa valmiiksi pakatut ostoksesi perjantaina.
Lauantailounaalle!
Rentouttava viikonloppu on ihana aloittaa tulemalla valmiiksi katettuun pöytään syömään. Lauantaisin
Pumppaamolla on tarjolla keittolounasta 5 €/annos. Lounaaseen kuuluu myös leipä ja juoma. Tarjottava
keitto vaihtuu viikoittain.
Työhuoneesta monia palveluita
Pumppaamon työhuoneessa työskentelee viikoittain monia eri palveluntarjoajia: tatuoija,
kampaaja/parturi ja sisustustoimisto. Lisäksi työhuonetta vuokrataan mm. yhdistysten kokouksia ja
esimerkiksi lasten syntymäpäiväjuhlia varten. Kysy vapaita aikoja!
Posti
Kioski & Kahvila Pumppaamolla toimii Postin Noutopiste. Kaikkien 06530-postinumeroalueella asuvien
saapuvat lähetykset ohjataan automaattisesti sinne. Jos asut muulla postinumeroalueella ja lähin postisi
olisi kuitenkin Pumppaamo, voit ohjata Postin verkkosivuilta lähetyksesi Pumppaamolle. Etsi palvelu
käyttämällä hakusanaa ”Oma Noutopiste”.
Pakettien vastaanottamisen lisäksi voit lähettää paketit ja ostaa postimerkkejä Pumppaamolta.
Tapahtumat
Huhtikuun alussa Kioski & Kahvila Pumppaamo täyttää jo kolme vuotta! Tulossa myös muita tapahtumia,
joista ilmoitetaan Pumppaamon Facebook-sivuilla sekä kylän ilmoitustauluilla.
Yhteystiedot: Kioski & Kahvila Pumppaamo, Kerkkoontie 92 puh. 040-930 6610 ja sähköposti pumppaamo@live.fi
Pumppaamo löytyy myös Facebookista!
Pumppaamo on kyläläisten omistama osuuskuntamuotoinen yritys. Sen pj. on Ilari Mäkinen puh. 050-361 0387, sähköposti
kerkkoon.osku@live.fi ja www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi

KERKKOON KYLÄYHDISTYS
Syksyn 2016 aikana saatiin Kioski & Kahvila Pumppaamon viereen tehtyä perhepelikentän pohja.
Keväällä 2017 kentälle pystytetään vielä verkkotolpat, jonka jälkeen kenttää voi käyttää esim.
lentopallon tai sulkapallon pelaamiseen.
Katukoriskentän asfalttialueelle suunnitellaan lasten liikennepuistoa, joka on tarkoitus rakentaa kesän
2017 aikana.
Säästä riippuen Kerkkoossa ajetaan Hankiralli lauantaina 4.3.2017 klo 15-17 välisenä aikana
Tukkilantietä pitkin. Tervetuloa katsomaan ja katsomisen lomassa nauttimaan puffetista makkaraa,
kahvia ja pullaa. Liput ralliin maksavat 5 € (ja maksutta pääsee ennakkoon hankittavalla rallipaketilla).
Lipunmyynti Tukkilantien sillalla. Vähäisen pysäköintitilan ja aiemmilla kerroilla olleen suuren
katsojamäärän vuoksi lähellä asuvat tulkaa mieluiten kävellen paikalle.
Kerkkoon kyläyhdistyksen vuosikokous on torstaina 16.3.2017 klo 18.30 Kioski & Kahvila
Pumppaamolla. Osallistujille tarjolla kahvia & pullaa. Tervetuloa!
Kerkkoossa on kerätty 1900-luvun alussa kokoelmaa kylämuseota varten, mutta hanke on jäänyt
kesken. Kyläyhdistys on nyt saanut Uudenmaan Kulttuurirahastolta apurahan kokoelman esillepanoa
varten ja sen sijoituspaikaksi on suunniteltu Kerkkoon nuorisoseurantaloa.
Tiedotteen lopussa on tilisiirtolomake, jolla voi maksaa kyläyhdistyksen vapaaehtoisen
kannatusmaksun. Maksu on 5 € / henkilöjäsen ja 50 € / yhteisöjäsen.
Yhteystiedot: puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti p. 040-5239900 (iltaisin) sähköposti: kerkkoon.kylayhdistys@gmail.com ja
kotisivut www.kerkkoo.fi

KERKKOON KOULU & KERKKOON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY
Alkuvuodesta koulussa on ehtinyt tapahtua jo monenlaista. Olemme käyneet kaksi kertaa kaupunki- ja
uintiretkillä, koulun oppilaskunta on osallistunut Kuuluuko Nuorten ääni? –tapahtumaan Porvoossa,
koulussamme on käynyt kirjailija ja mestarijuoksija Wilson Kirwa Runebergin päivän kirjailijavieraana ja
1.-2. luokkalaiset ovat osallistuneet luontokouluun.
Loppukevääksi on tiedossa seuraavaa ohjelmaa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koko koulun ulkoilupäivä ja välitodistusten jako pe 17.2.2017
viikko 8 talviloma
osa oppilaistamme lähtee Kokonniemeen Porvoon koulujen välisiin hiihtokilpailuihin 1.3.2017
Pikku Kakkosesta ja Seminaarimäen mieslaulajista tuttu Tuomo Rannankoski tulee pitämään
kouluumme Suomi 100 – aiheisen konsertin 15.3.2017
kolmasluokkalaiset osallistuvat vuosittaisiin Porvoon valtiopäivätanssiaisiin 28.3.2017
koko koulun vappuhulinat 28.4.2017
7. luokalle siirtyvät oppilaat vanhempineen tutustuvat Pääskytielle 2.5.2017
uusien 1. luokkalaisten kouluun tutustumispäivä 3.5.2017
koko koulun kevätretki 4.5.2017: tänä vuonna menemme kiipeilypuisto Korkeeseen ja
tutustumaan Fazerin tehtaaseen

•
•
•
•

uinti- ja kaupunkiretki 15.5.2017
uusien 7. luokkalaisten ryhmähenki-ilta Pääskytiellä 16.5.2017
kevätjuhla to 1.6.2017
lukuvuositodistusten jako la 3.6.2017

Maaliskuun alussa lainaamme yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa Tähtitieteellisen seuran Ursan
kaukoputkea ja katselemme taivaan tähtiä, kuuta ja planeettoja iltaisin. Vanhempainyhdistys on myös
suunnitellut oppilaille kevään aikana tuttua discoa sekä ystävällisesti rahoittaa kevätretkemme
kustannuksia.
Yhteystiedot: Kerkkoon koulu, rehtori Piritta Simola, Savimäentie 6, 06530 Kerkkoo, puh. (019) 645 491, sähköposti:
kerkkoon.koulu@porvoo.fi ja internet-sivut: www.porvoo.fi/kerkkoonkoulu
Yhteystiedot: Kerkkoon koulun vanhempainyhdistys ry., puheenjohtaja Margit Tikkanen, sähköposti:
kerkkoonkoulun.vanh.yhd@gmail.com ja varapuheenjohtaja Marleena Reinistö sähköposti: mreinisto@yahoo.com

KERKKOON NUORISOSEURA
Kevätkauden toiminta 16.1 alkaen NS-talolla. Tervetuloa mukaan!
Tempoa Tenaviin® -musiikkiliikuntakerhot maanantaisin
klo 18.30 - 19:00 2013 – 1-9/2016 syntyneet lapset oman aikuisen kanssa. Tied. Tea p. 040 513 4716
Temppu ja tanssikerho maanantaisin
klo 17.45-18.30 ”Vipinät” 7-12/ 2010 – 1-6/2012 syntyneille lapsille. Tied. Heli p. 040 513 9873
Kansantanssikerhot maanantaisin
klo 17.00-17.45 ”Ritinät” v. 2008 – 1-6/2010 syntyneille lapsille Tied. Heli p. 040 513 9873
klo 18.00-19.30 ”Kipinät” v. 2004 - 2007 syntyneille lapsille Tied. Sara p. 050 9116072
Lisätietoja kerhoista löydät kotisivujemme toimintaosiosta! Tervetuloa tutustumaan!
Perhesähly sunnuntaisin alkaen 15.1 klo 18 - 19 Kerkkoon koulun urheiluhallilla
Rentoa sählyn peluuta koko perheelle. Omat varusteet mukaan. Tied. Jukka p. 040 747 6661
Käsityökerho
Jos olet kiinnostunut käsitöistä, tämä kerho on sinua varten. Lähde mukaan iloiseen joukkoomme ja tuo
mukanasi oma projekti tai osallistu yhteisiin. Aikaisempaa kokemusta käsitöistä ei tarvita, opetellaan
yhdessä uusia taitoja. Kokoonnumme sopimuksen ja tarpeen mukaan. Ilmoittaudu Tealle p. 040 513
4716, niin tiedät seuraavan kokoontumisen ajankohdan tai seuraa Fb-sivujemme ja kotisivujemme
ilmoittelua.
Nuorisokahvila ”NUOSKA” avoinna kaikille 4. luokkalaisille ja sitä vanhemmille NS-talolla
Kevään 1. Nuoska pe 27.1, seuraavat 10.2, 10.3 ja 7.4. Nuoskissa kahvio on auki herkkuineen ja talo
täynnä tuttua tekemistä. Tervetuloa mukaan hengailemaan hyvässä seurassa! Tied. Eliisa p. 040 576
4015
NappulaNuoska pe 3.3. NS-talolla
Alle kouluikäiset klo 17-18.30 (alle 4-vuotiaat vain huoltajan seurassa)
Alle 4. luokkalaiset klo 18.30-20
NappulaNuoskassa lapsille temppuilua, pomppimista, askartelua ja herkuttelua!

Lisätiedot mm. kotisivuiltamme ja Fb-profiilistamme tai Ninni p. 040 727 0184
Remppakerho Toivola 2017
Seurantalon remontointi käynnistyy kevään kuluessa. Talkoita pidetään helmikuussa sekä huhti- ja
toukokuussa. Jos sinulla on antaa tunti tai kaksi, päivä tai pari aikaasi remonttitalkoille, olet lämpimästi
tervetullut mukaan! Erityisiä taitoja ei välttämättä tarvita, puuhaa riittää purkutöistä maalaukseen,
siivouksesta sopankeittoon. Tehdään yhdessä seurantalostamme entistäkin ehompi!
Ilmoittaudu Helille p. 040 5139873, niin saat eturivissä tietoa talkoista ja voit päättää pääsetkö sillä
kertaa osallistumaan!
Elokuvakerhon toiminta alkaa 29.1, ryhmä on täynnä.
Myös aikuisten kansantanssikerhon ja eräkerhon toiminta jatkuu.
Luova lava lapsille -leiri tulossa jälleen ensi kesänä, ennen koulun alkua elokuussa! Ilmoittautumiset
toukokuussa.
Jäsenmaksut
Nuorisoseuran jäsenmaksut laskutetaan syksyllä. Jäsenmaksu on 10€/hlö. Jäseneduista löydät lisätietoa
kotisivuiltamme. .Jäseneksi voi liittyä/ jäsenyyden päättää: kerkkoonns@gmail.com tai Heli p. 040
5139873
Seuran toiminnasta ja tapahtumista lisätietoja: www.kerkkoonnuorisoseura.com. Olemme myös Facebookissa. Ota yhteyttä,
jos sinulla on ideoita/ajatuksia/palautetta toimintaan liittyen, haluat tulla mukaan vaikka talkoisiin tai tapahtumiin. Voit
lähettää meille myös s-postia osoitteeseen kerkkoonns@gmail.com
Puheenjohtaja Heli Pelkonen 040 513 9873 heli.pelkonen@hotmail.fi, sihteeri Melitta Tyyskä 040 735 7760
kari.tyyska@pp1.inet.fi ja Marja Nurme 040 760 4181, marja.nurme@gmail.com (seurantalon ja astiaston vuokraukset)

KERKKOON URHEILIJAT
Sarjahiihdot jatkuvat vielä helmi-maaliskuussa.
Maastojuoksun sarjakilpailut alkavat toukokuussa.
Säännölliset salivuorot
Maanantaisin
Tiistaisin
Keskiviikkoisin

torstaisin

- miesten lentopalloa koulun salissa klo 18.30
- nuorten urheilukoulu ulkoilumajalla klo 18.00
- lasten ja nuorten sählyä koululla klo 18.30 alkaen
- kaikenikäisten kuntopiiri koululla klo 19.30
- lenkkisauna ulkoilumajalla joka toinen keskiviikko (tiedustelut Pekka
Kaukoranta 0400-649722)
- lentopalloa koulun salissa klo 19.30.

Maaliskuussa järjestetään Pumppaamolla koko perheen hiihtotapahtuma, päivämäärä ilmoitetaan
myöhemmin. Seuraa ilmoittelua!
Aprilli-iltamat 1.4. – katso lisätiedot takasivulta.
Pitkäperjantaina 10.4. koko perheen perinteinen Kirkkokiviretki, tänä vuonna tapahtumassa on jotain
uutta ja mukavaa yllätystä.

Kerkkoon Urheilijoiden uusi verryttelyasu on nähtävänä, sovitettavissa ja tilattavissa Pumppaamolla
20.2. saakka. Äänestä kivoin väriyhdistelmä FB:n Pro Kerkkoo –sivulla. (Lisätietoja Tuomas Kanervala,
045- 8057411)
KU jäsenyys maksaa vain 10 € henkilöltä tai 20 €/koko perheeltä vuodessa.
Yhteyshenkilöt : puh.joht. Simo Andersson 0407608930, varapj. Markku Tuominen 0400103002,
siht. Tapio Andersson 0405068425, rah.hoitaja Melitta Tyyskä 0407357760.

PORVOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Avoin päiväkerho Kerkkoon koululla keskiviikkoisin 11.1. - 31.5.17. Kerhoaika on 9-11.30. ( ei kerhoa
vkolla 8: hiihtolomaviikko )
Avoimiin päiväkerhoryhmiin ovat tervetulleita aikuiset yhdessä lastensa kanssa. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Kahvi- ja mehuraha on 2.00 euroa perheeltä. Tervetuloa!
Yhteystiedot: Lapsityönohjaaja Helena Halvari puh. 040-728 0330 helena.halvari@evl.fi ja www.porvoonseurakunnat.fi

PORVOON KAUPUNKI
Tonttimyynti
Kerkkoon uuden asemakaavan valmistumisen myötä kaupungilla on myytävänä muutamia tontteja
Kerkkoosta. Lisätietoja Porvoon kaupungin internet-sivut (ks. osoite alla) ja mervi.forss@porvoo.fi
Tietoa Kerkkoon tonteista:
http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/rakentaminen_ja_kaavoitus/tontit/omakotitontit/tontit_eri_alueilla/k
erkkoo

Haluatko tiedottaa jostakin omasta tai yrityksesi asiasta myös muille kyläläisille? Kylätiedotteeseen
mahtuu pieniä ilmoituksia ja ilmoittaminen on maksutonta. Seuraava kylätiedote ilmestyy toukokesäkuussa 2017.
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